


„ Białe Małżeństwo" 

Teatr im.J.OSTERWY w Lublinie 



Ziejąc zatrute, zgniłe tchnienie, 
Stęchłych wód tonie ołowiane 
Leżą bezwładnie odrętwione, 

W słuchane w martwe swe milczenie. 

Patrząc na wód tych czarne tonie, 
Białością swoją przerażona, 

Chłonąc wyziewy ich zatrute, 
Lilia omdlałe schyla skronie. 

Stanisław Korab Brzozowski 

TADEUSZ RÓŻEWICZ - jeden z najwybitniejszych 

poiskich pisarzy współczesnych, poeta. dramatopisarz, prozaik. 
eseista i autor scenariuszy filmowych. Urodził się 9 X 1921 r . 

w Radomsku, tam zastała go wojna. W czasie okupacji zarahial 
korepetycjami, dorywczo pracował jako robotnik i goniec. 
Związany z ruchem konspiracyjnym, początkowo współpraco
wał z podziemną prasą, a w 1942 r. ukończył tajny kurs dla 
podchorążych. W latach 1943-44 wakzyłjako żołnierz oddziału 
partyzanckiego Armii Krajowej , co znalazło odbicie w powielo

nym w I 944 r. zbiorku poezji i prozy pt. Echa leśne sygnowa

nym pseudonimem „Satyr". 

Po wojne, w 1945 r. zdał maturę i rozpoczął studia na 

wydziale historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krako· 
wie. 

Utwory poetyckie Różewicz ogłaszał już w 1938 r. w pis

mach szkolnych i młodzieżowych. Podczas studiów drukował 
swe wiersze na łamach krakowskich czasopism („Dziennik 
Polski'', „Odrodzenie", „Twórczość"). W 1946 r. wydal tom 
utworów satyrycznych wierszem i prozą pt. W łyżce wody. Rok 

1947 przyniósł jego pierwszy zbiór wierszy pt. Niepokój 
zrodzony z doświadczeń czasu pogardy i faszyzmu, wyrażający 
świat po totalnej katastrofie w stanie fizycznego i moralnego 
rozpadu„ a jednocześnie głoszący konieczność odbudowy 

elementarnych wartości ludzkich. Natychmiast zwrócono uwa
gę na indywidualność młodego twórcy, czego wyrazem było 

przyznanie debiutantowi nagrody - stypendium im. Krzyszto
fa Baczyńskiego. W 1949 r. po kilkuletnim pobycie w Krakowie 
poeta przeprowadził się do Gliwic, a stamtąd w 1968 r. do 
Wrocławia, gdzie mieszka do dziś . 

Tadeusz Różewicz jest autorem licznych tomów poetyc
kich: Czerwona rękawica (1948), Pięć poematów (190), Czas. 
który idzie (1951), Wiersze i obrazy (1952), Równina (1954). 

Srebrny kłos (1955), I'vemnt otwarty (1956). Formy (1958), 
Ro::mowa z księciem (1960). Głos Anonima tl961), Zielona róża 
(19611 ~lic w płaszczu Prospera (1962), Twar· (1964 i •191'6), 

T•wirz trzecia (1968), Regio (1969). Wielokrotnie poezje Ró
żewicza u!c azywały się w opracowaniach zbiorowych. 

Różewicz, twórca - jak sam mówi o sobie - .. związany 

z materialnością ~ytu" , pisze poezję wyrastającą z obserwacji 

dnia powszedniego. Twórczość poetycką rozumie on jako nazy
wanie rze-:zy pl· imieniu, a nie jako pisanie „ładnyc·h rzeczy". 

Stąd w swej liryce wystrzega się wielosłowia i patu~.u. operuje 
językiem oszczędnym, bliskim szorstkiemu tokowi mowy 
potocznej, a przy tym niezwykle celnym. Wiersze Różewicza 
przypominają prozę rozbitą na wersy i poszczególne słowa, 
które czytelnik musi sam połączyć w znaczeniowe zespoły 

wyrazowe o silnym zabarwieniu emocjonalnym. 
Jako prozaik Tadeusz Różewicz wydał zbiór reportaży 

Kartki z Węgier (1953) oraz opowiadania zamieszczone w książ
kach: Opadły liście z drzew (1955), Przerwany egzamin (1960, 

1965), Wycieczka do muzeum (1966), Opowiadania wybrane 
(1968), Śmierć w starych dekoracjach (1970), Proza (1973), 
Duszyczka (1976). W 1971 r. (wydanie uzupełnione w 1977 r.) 

ogłosił Przygotowanie do wieczoru autorskiego zawierające m.in. 

szkice, felietony i wypowiedzi na temat poezji, prozy i dramatu
rgii, której wiele miejsca poświęcił także w książce Teatr 
niekonsekwencji (1970) . 

Tadeusz Róże~icz należy dziś - obok Sławomira Mroż
ka - do' najczęściej granych dramatopisarzy polskich. Pierwszy 
dramat pt. Będą się bili poświęcony Marianowi Buczkowi 

opublikował na przełomie lat 1949/ 1950 w „Echu Krakowa", 
ale drogę do tealru utorowała mu dopiero. pisana w okresie 

I 958-1959, Kartoteka, w której zawarł opis postaw i nastrojów 
pokolenia Kolumbów pod koniec lat pięćdziesiątych. Słynna 
prapremiera Kartoteki odbyła się w 1960 r. w warszawskim T. 
Dramatycznym (reż. Wanda Laskowska). Później powstały 

kolejne utwory dramatyczne: Grupa Laokoona, Świadkowie albo 
Nasza ma/a stabilizacja, Wyszedł z domu, Śmieszny staruszek, 
Akt przerywany, Spaghetti i miecz, S tara kobieta wysiaduje, 



Pogr=eh po polsku. Na c:worakach, Biale malżeństwo•, Odej.fric 

glodomora. Do piachu oraz Pulapka . Dla potrzeb teatru 
adaptowano także opowiadanie Moja córeczka oraz Ś'mien 
11· starych .l:•koracjach. Powyższy spis uzupełniają krótkie form~ 

l<'alralne zamieszczane na początku lat siedemdziesiątych \\<' 

wroclaw~~1m mięsięczniku społeczno-kulturalnym „Odra" : 
Rajski ogrcidek, Mewmor/ozy, Co 111 macie, Wielkości. Zacina
nie rąk D=idzihobo, Dramat postaw moralnych, Drama/ rn:hie

::111'. l~o~mowa tr:eda, Czego pr:yhywa, c=ego 11hywa, Sobowtór. 

·'~•u i;i R.' •.cwicza zostały zebrane w tomach: Utwory dramaty
c=ne (1966), Teatr niekonsekwencji (ł970), S:tuki teatralne 
( 1972) oraz Biale malżeństwo i inne utwory scenic:ne ( 1975). 

Dramaturgia Różewicza oraz jego liryki i proza mają 

charakter jednolitej wypowiedzi artystycznej, w której pisarz -
przedstawiciel tych. którzy „prowadzeni na rzeź" zdołali ocalić 

swe ciało - wykazuje obsesyjne zainteresowanie sferą ludzkiej 
biologii i tropi wszelkie zagrożenia naszej egzystencji ze strony 
zdehumanizowanej cywiliza..:ji. Inne stałe lematy twórczości 

Różewicza lo zaniepokojenie rozpadem więzi międzyludzkich, 
autorefleksja o miejscu i roli pisarza w dzisiejszym społe

czeństwie, konstatacja wyobcowania człowieka w środowisku. 
w którym „przedmioty stają się bogami" oraz motyw „śmietni

ska" historii i kultury - niezwykle pojemna metafora wspól
.:zcsnego świata „na krawędzi". 

Twórczość sceniczna autora Kartoteki stanowi wyzwank 
rLueonc teatrowi tradycyjnemu. Ma charakter otwarty, wolny 
od formalnych ograniczeń konwencji. „Pewne ekmenty 
wyjaśnia pisarz - mogłyby być w tej dramaturgii przenoszone 

z jednej sztuki do drugiej, nawet zmieszane w nową całość, ale 
nie jest to dla mnie sprawa dowolna. Muszą one być skrupulat
nie łączone na zasadzie, nazwałbym to, kontrapunktu obrazów 

poetyckich, gdzie wszystko ma pewną ścisłą logikę. Jest to także 
logika pewnego rytmu wewnętrznego, rzeczy utajonych, pm:
<.:zuć nawet, intencji„ .". Niektórych obrazów Różewicz ni,· 

• S1luk:1 h)l:.1 pi~;1111.1 mJ 111:1j:1 du pai<l1i..:rnik;1 llJ?J r. ;tul\Jr J..ilkotlo..r,111ul· 

1 tn11.:11i;.ll 1~ tul f Pol..1ntal//t' . ro:l..1ntm111·. l'r:d1111ttmw . < ·=„,.,, f'/111mcm. ·. S:ul J. P1t1.I 
t~lukm IJlfill' 11111/:,·ti.,111·11 \\)'drnkll\\illlO .la \\ 1'1.ilo •!..'11 ·· 11 1 2 1974. 

ro1pisujc na dialog. markuje je tylko w didaskaliach. troskę 
" ic·h s..:cnioną konkn:1y1a..:j1= pn1os1awiaj<!<.: n:alizatorom . 

'\ 11.:_11..·dnukrotnic /a1..:11...Ti.l gr~1nil· 1..· gatunku. _1 ak \\ prt~padku dra-

111a1u manifestu pl. Akt pr:er)'lrnny .:zy Pr=yrostu 
11a111ral11ego,który jest zapisem pomysłu „sztuki opartej wyłą
<.:znic na ruchu. n<;1 rośnięciu żywej masy" . Na zasadzie collage' u 

włącza w tekst sztuki własne wiersze, a także fragmenty 
cudzych gotowych tekstów z broszur, gazet, komunikatów 
radiowych, audycji telewizyjnych, statystyk, utworów literac

kich Z tych składników Różewicz buduje swój specyficzny 
teatr, w którym żywioł realistyczny zostaje przemieniony w 
poezję. („Jak buduję jakąś budowlę - zwierza się - to 

stawiam ją z realnych części. Muszę mieć poszczególne cegły . 

poszczególne składniki realne. Nawet jeszcze niektóre ściany są 

realne. z cegieł, z zaprawy murarskiej. Ale ostateczny kształl 
zamienia się w coś w rodzaju poematu''.) 

Dramaturgia Różewicza znalazła szczególnych admirato

rów w osobach takich ludzi teatru jak Jerzy Jarocki, Kazimierz 
Braun, Helmut Kajzar, Jerzy Grzegorzewski. Bohdan Cybulski . 

Tadeusz Minc. Ryszard Major. Andrzej Rozhin - reżyser 

dzisiejszego spektaklu debiutował w teatrze zawodowym Karto

teką (T. Wybrzeże w Gdańsku - 1970), był też pierwszym 
inscenizatorem, który z sukcesem podjął się realizacji Różewi
<.:zowskich miniatur dramatycznych (przedstawienie pt. Teatr 

niekonsekwencji w T. Popularnym w Warszawie - 1978). 
W 1979 r. w T. im. Jaracza w Olsztynie wyreżyserował Biale 
111al:e1i.l'two. Była to czwarta polska premiera tego dramatu po 
Warszawie (T. Mały, reż. Tadeusz Minc - prapremiera 24 I 
1975). Gdańsku (T. Wybrzeże, reż. Ryszard Major - 27 Ili 

1976) i Wrocławiu (T. Współczesny, reż. Kazimierz Braun 11 
IX 1976). Później Biale małżeństwo pojawiło się jeszcze na 
scenach Opola (reż. i scen. Marcin Jarnuszkiewicz - 15 IX 

ł 979), Tarnowa (reż. Lech Terpiłowski 28 111 1980), 
Bydgoszczy (reż. Józef Skwark - 28 V 1983) i Szczecina (T. 

Współczesny. reż R. Major 21 Xll 1984). 

(Opracował J.J.) 

„ 



Tadeus7. Rói.ewic1 

O „BIAŁ YM MAŁŻEŃSTWIE"* 

Gdyhy /.:to.\: :::robi/ sumienną ana/i:::<( -- a ::robi/ to Wyka - „Białego mal:e11st·•m", to 

::ohac:ylby, :e ono ma ( .„) ::ród/a liternckic. Te źródla hiją 1r literatur:::e Młodej Polski, 11· sece.1ji. 
a 1u111·et 1rc:::e.\:niej, w postromantyc:nc'.j /ll'Órc:::o.fri Narcy::.y Ż111icho1rskiej, popr:::c::: Mari{' 
A"<imorniclui. k1,ira 1r jaki.\: sposóh wes:::la do ·„Białego 111a/:e11st11·a" i jako postac:. i jako poetka. 

.\"11 . 1101ried:::111r j11,11n: ju/..:11 poeta. Bo chciulu h_rc: cole :ycie poelą . Chciała h_r<: lll{':c:::y::ną . .-Ile są 
tam te: <.'l'ha Mici1lskiego, Lemańskiego . A nall'e/ cytaly::: „Ży1rotów Ś1rir:tych" , ::: księd::a Skar
gi - 11· intermedium teatr:::yku amatorskiego . To jakby antologia różnych ję::yków i d:iel lite
rackich :::sypana do tego tygla , do tego kot/a, 11• którym ja :ac:::q/em mies:ac: moją wielką ly:ką 
i doprowad::.ac: do synte:y ję:::ykowej, uczucioll'ej. teatralnej. A grzybobranie nawiq:uje przecież do 
„Pana Tadeusza". Jest w „Białym mal:eństwie" :ywiol Fredry, ale i Mickiewic::a, :wlas:::cza)(!żeli 
chod:i o pr:::yrodr:, piknik w lesie , pojawienie sir: C:arnego myśliwego. 

Nie jestem w stanie opowiedziec:, dlaczego I<( s:tukę napisałem . Móglhym dawać pozorne 
odpowied:i. Na pr:::yk/ad: móglbym poll'ied:iec: - po:::orujqc odpowied:: - :e w ::.wią:::ku :::e 
\\':::rastającą falą pornografii na świecie ja tą s:::tuką stara/em się 11·str::.ymac: I<( .falę , pr:::yll'rócic: 
eroty:::mowi i seksowi jego ludzkie oblic::e. Bo 11· pornografii mają one oblic:::e nieludzkie. Bo ty lek 
nie jest lud:::kim oblic:::em,jest c:::ymś odwrolnym. A ja tu o lud:::iach mówię ,::. twar:ami i sercami„. 

W osw111iej scenie tej s:::tuki. 11· ohra::ie XIII pt. ,.Jestem". ro:::grrwa sir: taka scena , kiedy 
bohaterka s::tuki nis:::c::.y ll's::.ystkie sll'oje stroje kobiece, r::uca je do ognia. pali je i ::ostc!je naga„. 
Nie jest 10 :nmrn modna „nagofr na scenie" - mnie te r:::ec:::y nie są potr::ehne 11· mojej 
dramturgii.„ Caly c:::as pr:ecie: wyra::11ie podkre.\!am, :e d:::iewc::r:ta 1rystr:pt1ją 1r dlugich 
kos::: ulach :::apir:tych pod s:::yję itd.„ Ale Bianka nis::c:::y le .1·1roje „akcesoria" . te formy, 1r które 
:::ostala wepchnir:ta pr:e::: ohyc:::c1j domowy, pr:::e: tradyc:if, pr::e: to ll's:::ystko, co hylo jej 
pr:::ekleńst11 ·e111, co 1\'ywolalo obsesje i kompleksy - nis::c::y Io, c:::yli nis::c::_rformy, 11 · które :::ostała 
„ 1rr:::11cona" i robi krok... Tu jest dos/01rnic tak: „BI A N KA - Jestem (robi krok 11· stronr: 
Beniamina) jestem (s:eptem) twoim bratem". To :::ak011c:::enie pr::ede 1rs::ys1ki111 tlumac::y. :eona 
1r ogóle jest - ja jestem, tu , na tym !Miecie, jestem kimś. jaką!; istotą„ . 

• \\ )pu\\11„·d/i ·1ad..:us1;.1 Rtlil.."Y.il'L:J pnd11..M..l/'ł / ro11110\\ pr11:pro\\ac.l1,111yd1 / pi:-.>1r1..:m przo Jó1.:ra Ki.:kr\'. 1 .. 0dro.1·· nr ll 19761 i Ka1imi1.:r1•1 Br;1un~1 

L.Chlra·· nr 2 i .l llJX6l. 

A po 1r/Ór<' - ona ni<.' 1111)1ri: jes/<.'m J1roją 11 · i<.'f11ą :oną , :: którą hr:d::i<.'.I'::: rohil 11· l<J: ku. co 
::echces:: , i tak da!<.'j . al<.' 1r .1·1rnj<.'j nailrno.\'ci - mówi .,j<.'st<.'m" , ::ro::um. :<.'ja t<.': icst<.'111 , 
i 1rres::ci<.' 111Óll'i - „twoim hrat<.'111 "„. 
1rs::ystkim u r<.'a/i::atorów sc<.'nic:::nrch . 
kom<.'dii. oci<.'rającej sir mi<.'jscami o far.\'I( 

To ::akońc:::enie 11T1ro/a/o 11ieporo:::11111 ienia. pr:::ed<.' 
R<.':yser:::y nie 1ri<.'c/-::ii!li, co ::: tą SC<.'ną :::rohil:. Po flj 
nagi<.' dramat. 11·/a.\·ci1ri<.' trag<.'dia , jaki<.'.\· akff11/r nihr 

lh.1·<.'nmr.1-ki<.', nihy StrindhNgowski<.'.„ Sąd:::ono, :<.' 10 11icko11se/..:1r('ll( ja. Trnw:::use11 1 rnlu ta s::: 111/..:a 
/, f/llSi'/, 1rc11111ic 11ro1rnd:::ila do tego :::a/..:(//lc:::e11ia ... 

P11 10/..: tell d11.i11 ·1udc:::c111ach jak nu fil':::rkl(/(/ <'l"lllr::111 11 „ L'lissl'.1 ic" Joru· ·a I 11· 11g1ile jego l'l"ll-

1r:::111 ma nie:::ll'rkle natr::eni<.'), nagle :::gors:::enie <.'foty:::m<.'111 „Biulego mal:eń.1·1wa ". o 1riele hard:::iej 
lagodnym. hylo manipulowane. moim :::daniem, W „S 10/icr" . jest tak i<.' pismo 1-r Wurs:::mric, pisano 
11· recen:::ji o .J°c'kaliach" 11· ::1rią:::ku ::: tą s:::tuką i wars:::awskim pr:::<.'dsta1rie11i<.'111. W tej tonacji 
do.1·tmral<.'m te: anonimy. 1r k tórych proponowano mi. ahym sir: 1ryniós/::; Polski . to h{'d:::ie c:::ysts:::e 
po1rietr:::e. Nagle ro:::sierd:::ily sir:. u::jadli1rily jakieś ni<.'l'::y.1·/<.' silr„. Jakhy ::apon111iano ca/ego 
dos/01rnie do.\:·1riadc:::enia literatun· na tym polu. Ca/ego. Od Medei pot-:::ą1rs:::y„ . Popr:::<.'::: Joyce 'a„. 
Tak:e 1r /iteratur:::e polskiej. Jest pr::.ecie: eroty::m Zapolskiej , dofr ohr::.yd/i1ry, mies::.c:::ański. 
ukryty. A dalej Witkacy i jego <.'roty:::m , po1ried::ialby111. oka::.aly i 11·spanialy ·i trujący. Eroly::.m 
jego pmrie.fri, a tak:e ni<.'których s::tuk - podglądanie, fc'tys:::y::.m. masochi::.111 , sado-masochi::.m . 
cala witkaco1rska encyklopedia 1rynatur:::eń . A moje „Białe mal:e11st11•0".~ Pr::.ecie: to j<.'st poemat. 
W du:ych partiach. Pr::.emieni<.'ni<.' 1rs::.y.1·tki<.'go 11· 11ymiar snu. A jak 11·iem)'. sen, mar::<.'nie. pod
.\;1riado1110.\:c: ni<.' ul<.'gają cen::ur::.e„. I na tym polega ich 1rur10.\:( I tu nagle spotka/em sir: :: sr:d::.ia111i 
o .1·::;u/e11ie p1-r111i1nrnrm podej.\-ciu . .lukhr :::u1wl11 ie nie pr:::r.r{otowanrn1i do odhiorn tak i<'i s:::tu/..:i . 

.\"o c1i: . 11111siula hr<: 0110 nffląrn . j<'.i·/i 1111\H'l 11 1<ij pr:::yjaciel. c:::/01rie/..: lwrtl:::o hli.1/\1 1111. 

Jer:::y Nmrosielski - inrn:am go ::a jednego::: l1l!j1rir:ks:::ych :yjąc_rch malar::y na .\wiecie. nie triku 
11· Polsce , :res:tą c::lowiek 1rier::.ący i praktykujący, prawoslmrny .:__ m~j pr::.yjacie/, odmówi/ 111i 
rohienia ilustrac:ji do ksią:kowego wydania „ Białego ma/:eństwa ". pr::epras:ając mnie. Nie mia/<.'111 
nw Jego nigdy :::a :::le. Dla niego pr:::es:::kodą h_rla nie <.'fotyka. ale postac: .~ wir:tego Miko/aja . To 
jeden ::: naj1rir:ks::.ych - jdli tak mo:na po1ried::iec: - .\:1ri{' /_1'ch prawos/a1ria. Ku/1 .\:1rir:tego 
Miko/aja jest tam 1rielki. Nowosielski pr::.eprosil mnie, powied::ial „Ja, Tadeus:::u, nie mogr: 
ilustracji do tej ksią:k i rabie:" . 

To 1rys:::lo potem 1r Wydmrnict1rie Literackim 11· Krakcnrie. ::: glmrą byka na okładce. Ja 
::res:::tą pmried::ialem vafikowi, :ehy temu b_rkoll'i :::ro{)i/ c:::enrone oc::ka. Bo ci graficy nie mają 
1ryc::11cia, :e jedna plamka na ok/([(/ce mo: e ją k omponowac:. Al<.' Nowosielski odmó1ril. Móll'i<( o 
trm pr:::ykladoll'o - jak 1rielkie hyly 1rnk<ll tej s:::tuki 11ieporo::umienia. {. . .) 

D:::ilrne jednak hylo to nal{le :gor.cenie „ Białym ma/:e1i~·twem" , 1r kraju, gd::.ie jednak mo:na 
/}(ijfr na slrip-tease, chol: 1r marnym ll'_l'l/aniu. mo:na :ohac::._d kawałek ty/ka go/ego c::._r piersi. 
jed::.ąc piec::c•1/ r:::ymską„. Tu hylo i jest dla mnie do tej pory ::.agadką. 



PENSJONARKA 

Konflikt człowieka i płci - ujawniony przez modernizm 
na planie metafizycznym - ma („. ) swój odpowiednik w życiu 
spolecznym: kolizję tożsamości i roli. Dyktatura płci precyzuje 
bowiem dozwolone sposoby zachowań .I nicjacja w płeć jest tym 

samym inicjacją w rolę - na dziewicę oczekuje przecież gotowa 
forma: „wyprawa panny młodej". Powstaje pytanie, jak zdobyć 
tożsamość? Podjąć narzucającą się ro lę - znaczy istnieć 

połowicznie, z kolei odrzucić ją to skazać się na ryzyko 
nieistnienia w ogóle. Jest to dylemat okresu dojrzewania. ( ... ) 

Pensjona rskość stanowi ( ... ) krytyczny okres życia, 
w którym dokonuje się próba związania płci z kondycj ą spo
łeczną . Dziewica nie przebywa wprawdzie mutacji głosu, lecz 
przechodzi mutację języka. Pensjonarskość to dla niej okres. 
w którym musi porzucić właśc iwy dziecku język nat11ralny 

i podjąć gotowy język przypisanej jej roli. Nie wolno przy tym 
utożsamiać „dziewicy" z „pensjonarką"! Pensjonarka to 
pierwsza w życiu dziewicy tymczasowa rola. dla innych. 
Poprzez „instytucję" pensjonarki (bo jest to forma wymyślona 
przez społeczeństwo) najbardziej intymne wtajemniczenie we 
wlasną płeć staje się od razu sprawą publiczną: „a. my przy 
słowie dziewica rumienimy się , bo wszyscy od Dziadka do Ojca
-Byka robią przy tym słowie głupie miny ... " - powie w Białym 
małżeńst11"ie Paulina. 

Życie dziewicy-pensjonarki to ( ... ) życie tekstami, życie 
literaturą, życie w lekturze - i stąd leż bierze się lekturowy i li
teracki sposób widzenia rzeczywistości. 

( ... ) Zjawisko zliteratyzowania życi a pensjonarki nie 
spr9wadza się ( .. ) wyłącznie do naśladowaia literatuy, choć 

i tak najczęściej bywa - to także usilna praca „nad li teracką 

formą wszystkiego", widzenie na sposób literacki. Literatura 

jest nie tylko modelem zachowań, ale również metodą oswaja
nia rzeczywistości zewnętrznej i autoobseywacji. Dla dziewicy 
świat zewnętrzny jest spowity tajemnicą, objęty zmową. ( .. . ) 
Znamienne jednak, że pensjonarka nie tyle usiłuje dociec ukry
tych w świecie znaczeń, co sama zyskuje rzeczywistość w sobie 
tylko wlaściwy pÓsób. Dlatego dziewica jest o tyle tajemnicza, 
o ile tajemniczy dla niej jest otaczający świat. ( ... ) 

Dziewica tworzy ( ... ) w męce podejrzeń i domysłów własną 
hipotezę świata, konkurencyjną wobec zastanego gotowego 
świata dorosłych. Można by przekornie powiedzieć, że dziewi
czy sposób widzenia rzeczywistości to ( ... ) swoisty „ wtórny 

, system modelujący"! Pensjonarka nie tylko żyje pośród tek
stów, ona nieustannie tworzy "teksty": dokonuje niejako 
przekładu elementów rzeczywistości na fantazmaty . „Twór
czość" pensjonarki (czy będzie to fantazmat czy też dziennk 
intymny lub poezja) nie jest przy tym „gorsza" ani „grafomań
ska", ale po prostu inna, nie jest bowiem literaturą samą, lecz 
jej swoistym odbiciem. 

( .. . ) Dziwne, fascynujące i niezrozumiale skojarzenie 
łagod nośc i i furii, czułości i złości, nienawiści i zepsucia, 
samotności i agresji - oto tajemnica dziewiczej wyobraźni. 

Dwoistość doznań pensjonarki wypływa być może z rozdwoje
nia jej sytuacji na rzeczywistość biologiczną i życie wyobraźnią: 

dziewiczość to napór dochodzącego do głosu, nagle uświado
mionego biologizmu i jednocze$nie ucieczka w fantazmat. 

( ... ) „Chora" wyobraźnia dziewicy-pensjonarki jest rewela
cją modernizmu. Jak mówi Thibauet, romantyzm byt rewolucją 
dokonan~ przez młodych. „Rozumni szałem" żyli w prze
konaniu, że świat jest do zdobycia. Dla modernistycznej 
dziewicy-pensjonarki świat jest straszny i pociągający zarazem: 
kusi i odraża . Dziewictwo - powie Gombrowicz - to _„osobna 
kategoria" . 

Zbigniew Majchrowski 
„Białe małżeńswo" i Eros tragiczny 

w: Odmieńcy, Gdańsk 1982 



„ ... WOL A, SAMA, NlCZYJA." 

I. 

Podróżując do źródeł Białego 111alte1is11ra odk rywamy dwi~ 

samolne. "1gadkowe wysepki na mapie polskiej li teratu1} -

postacie zapomniany.:h j u ż dzisiaj pisarek: pzed taw1 i li i 
krajowego rornant)'Zmu Narcyzy Żmi howskiej (18•.:ł-1117G) 
; mo- '.:rnistki Marii Ko mornickiej (I 76- 1949). 

2. 

W czasach gdy według obowiązującego modelu kultury 

kobieta mogła zrealizowa swą osobowość tylko w jeden spo

sób, przyjmując rolę żony i ma tki, Narcyza Żmichowska nie 

dala s ię zamknąć w ciasnym kręgu domowego ogn iska. Szla 

przez świat jako osoba nieza leżna, zarabiaj ąca na własne utrzy

manie, zaangażowana w działa ln ość publiczną i narodową . 

Odrzucając małżeństwo , jak o m odel ko biecej gzystencj i, zaata 

kowała on oficjalną mora lność sankcjonującą ,,związki pra

wem zwyczaj u upowszechnione, na przypad ku o parte" , w któ

rych ko bieta marnuje „wszelką d ucha swego potęgę, wszelkie 

zdolno i" . Przyznawała kobieci prawo do swobody w rozpo

rządzaniu sobą , swoim umysłem i cialcm . Głosi ła hasło 

równości między kobietą i mężczyzną: „G dzie jest równość : tam 

wspólna praca, pomoc wzajemna, uznanie obustron ne, tam 

ciągłe dopel nianje władz swoich wł adzam i najdroższej istoty, 

ciągła pożyczka i c iągły zwrot podwojonego duch kapitału, 

tam brat i siostra , przyjaciel i przyj aciółka w mężu koc ha nku 

i w żonie kochance" . 

Jeszcze jako pensjonarka Żmichowska snuta wizję idealne

go mężczyzny: „ urny I j ego miał być szlache tny, eh· iwy 

prawdziwej piękności, lubiący ostre sk I szczyty, ciemnego gaju 

zie loności, lubiący wszystko, co wy raz duszy nosiło, lepiej 

umiejący ocen ić uśmiech przychylny niż usta , na których się 

zrodzi!, lepiej drżącą IC!Zkę czułośc i n iż oprawę ok.a , w który m 

się błąka nieśmiała. M iał zrozumieć i t otę natury, nad na tu rę 

wznieść się był powinien". „I to wszys tko miało być mężczyzną . 

Szal e ństwo". - dystanso wala się późn iej do swych n iegdys iej 

szych in fan tylnych marzeń. Była bowiem zbyt „męsk im umys

łem ", a by nie zauważyć przepaśc i dzielącej ideę od ma te rii . 

A jednak, mając pełną świadomo utopijnośc i rojeń o damsko

- męskiej przyjaźni , kategorycznie odrzucila możhwo~ć V'r0iu

mienia mężczyzny i kobiety na łasz zyżnie erotycznej. Za twar

dzi a ła w swe1 odmienności, \..,mila 1 na cierpienie . „Kto mnie 

nir p.JZna, rue będZ1e mógł mnfa kocha , a kto pozna - jak >lę 
kucha· odważy . ( .. . ) Kvchać. być kochaną'/ Och nic . ja temu ni 

wierzę! M1łośt nic dl a tego świata. m il o ć nie dla mnie stwo-

17ona 1 mu pod •łooicem Mężczyzny. k tóry by ta k kochać 

umiał , Jak 1a chcę być kochaną, więc też dla mnie i szczęści a nie 

ma" - zwierzała się w Pamięinika h. 
' iczgodę na konwenan i negację obyczajowych nakaz · w 

Żmichowska przeplacila izolacją od „norma lnej" reszty społe
czeństwa . Na próżno szukała azylu w k ręgu przyjaciółek. D o 

końca pozostała samotną, wierna bezlitosnej maksymie: „K to 

j ak j a koch ć nie um ie, i nie może, ni eh sam przez świat idzie, 

bo lepsza samotność od utrudzającego towarzys twa"'. 

Rok śmie rci Żmichow kiej otwie rał cezurę tragicznego 

życia Ma rii Kom orn ickiej . ko lejnego ogn iwa w ł ańcu hu isto t 

„niedoradzo nych" . · 

Ów .jeden z naj rzadszych indywidualnych d uchów kobie

cych obdarzo nyc h bolesną świadomo cią tragizm u kobiecości " 

objawił s ię ludzko c i w zamożnej, pa t rio tycznej rodzinie 

szlacheckiej . „ rody była miernej. D r bna, ubrana k romn i , 

wywiera ł a wraże nie raczej młodego chł opca, o jeszcze bardziej 

podk r $l ały k rótk ie, po męsku ostrzyżon e włosy, dość rzadkie 

w owych czasach u kobiety" - taki obraz Komorn ickiej 

zachowa ł s i ę we wspomnieni a h znaj m yc h . Debi u towała 

w zesnie, w wieku 16 lat . K ró tko była toną mlodopol kiego 

satyryka Jana Lema ri skiego. Jako 3 1-letn ia kobieta s pal i ła swe 

suknie, ścięl a włosy , kazała sobie wyrwać wszystk ie zęby . 

Ogłosiła si Piotrem Odmień m Włastem, W la lach 1907- 191 4 

tułała i po szpita lach i sana toriach psychia trycznych . O d I 9 14 

r. przez trzydzi ści lat pozostawala przy rodzi nie, zachowując 

całkow i tą odrębność. Dręczona ko zmarem .n iewspólmiern o "ci 

z ziem ią" , jeszcze za życia uznana za nieżyjącą. zmarła w przy

tułku. Osta tn ią ka rtkę ad resowaną do siost ry podpisał a .. . 

Maria . 

Komornicka czuł a się upoś ledzona p rzynależnośc ią do 

własnej pici. Spolec-zne i o byczajo we prawa represjonujące 

k ob i etę: były przeciwne Jej dążeniom , aby „ r ;;w ij ać swe 

przyrodzone zdo l nośc} na wszys tk ich po lach d1.1.i łał ~o c i 

ludzkiej " . Zd ... c) d va ł a się na bunt. ajpicrw jako pisa ·ka, 

f)Ói.niCJ pk0 Cli wiek . 

S10kowuła swi1 lucrat urą. w której puhl icznic >PO v;ada!d 

ię L na11111ymmq zych prLCŻ)C 1 chorubliwych Pl sc:aj i. Żył a 

„w belwzgl ędnej duchowej . amotności. Ja k lódz od ok r\' IU 

od c: v.ana d spo łcczcń ·i wa" , ni · mo g<JC zaa kccr11 wać widzą 

cych nim Lasad opartych na di a lektyce p rzemocy. W Rie~ucli -
li 1crack im pa mi~ tm l u pis: •ł a : 

„ icLdolna do tania ię ołiar<1 tłum u - m iałam wstręt do 

kato twu nad nim . 

kgłość niewoli była r · wnic odpychająca j ak panowanie . 
Spój nia okazywa ł a ~ię n i~m i:ebn ą. 

Sa moinemu od m i ~ń cowi zos tawała tylko o hydna, zniena

widzona. wampirza sam otn ść" 

Wrażli wa poetka b ła niczym .,dzi kie . wo lne, gło> wła nej 

na tu ry jedy nie rozumiej ące żre i - zagnane na roz ległe , lecz 

pclne ogrodzcn pa stwisko spok czne, między uk lasyfiko wane 

kojec i przegrody, c1skai<!CC się co kro k o d rewno płotów 

w pad aj<1c~ mi Izy zgo rszone , tad a, wypędza n e zcwsztid połą

czon ą siłą k pyl i ro ów ... " . „DL.i ki e. wo lne żrcbi •· ni c pozwo

li ło s i ę ok ic łln ać. Ko mo rnic ka n ie przyjęła l:adnej z ró l aprio

rycznie przypisan ych ko biecie, a oddających j'!. bi ologicznie i fi
zycznie, we władan i e mężczyżnie . W terro rze płci d ostrzegła 

gwah na indywidualnej wolnośc i . Rozpatrując własną cgzy. tcn

cję. u pewn i ła · ię , że nic nw w sobie tyle uległ ośc i . ażeby zgodzi 

ię m1 kobiecość w ramach zakre !onyc h przez środ owisko . Jak 

bohaterka j~dnego ze woi h opowiadań lrywala z .,ni enawi 

dz ną. ohyd n ą niewo l'!" . pro te s tował a przeciw ko .. to zeniu 

i przeciwko tyra nii ojca i mężczyzny - j ako c rka - ko i -

ta człow i e k . " 

Tragedia I su Ko morn ickiej by ł a tym więksla. ż n iezgo

da 7C ~·w i atem rym wala się u n iej z wewnę trznym r zda r

c iem . .. Rado na pi ęk n ość niektórych synów ziemi - ujawn ia ła 

1 Bicwch - wyzwalała we mnie t(:sknc porywy zachwytu 

i v.a lu , buchające hymna mi wn iebowz i ęc i a i psalmami nied li 
ku nocnym •wiazdom i wschod1ąccm u słońcu. - Umierałam 

7 m i ł ośc i, gdy byli de mnie da leko, cała :i:<idza życ i a skupia ła 

si ę hwi! o ' o w i h p i<Jd aniu. Lecz gdy wybijała g dzina 

wc ielania ma rzeń - gdy ja k w po twornym ś ni z ty h rajskich 

kwiatów t iemi wychy l a ł y s i ę k u mn ie zwierzęce ra mi o na 

zadowole ń - w1cdy nagle osłup i a ł a , wyst udzona, zb ł ąk a n a -

Jak zbud z..>na ze >nu k ię.tycowego na >Kr.iju d. chu padałam 

lll pł ns~1. 'l'Zil J,. i '"mi-:t nik ro1.cznro11an, ~ JŻno >l~f Jąc 

w niebie hram t\!(:ZP• ·ych próżno chcąc powiązać J3W ' ze 

snem 1 m1 lo>n~ marzenia z rozkoszą . („. 1 Ummłam tylko .110-

rzyć i nis1l'1 )Ć . K hat ni~ umiafam '" . .. 

Ko r1, , _a si. pr1ctł ..• 1l1rn ic c1c1 \ >l\\~m " a n ic pr;cd „pkia · 

zis1c1cn1c '>vych d i}ic1i Komornit·ka '"' etyl v. dcspcrnck1cj 

ucil!C2ce 7 koh icccgo gcll u iszcząc w sobie kobu:tę i krcUN«.: 

. i ~ ab.trakcyj fll m rn~kz~zną , odn a laz ł a wr~ L<: ie •• swój PRO

TOT. i' nicznJn;. umi l 11 „n_. \l vo11y od p,.,.ypadk,·wo!.Ci i gra 

nic". Jeden z o'tatn ich wier>l.}, podpi>anych J s.1.cze że 1iskim 

m1zwiskicm. zaty t u ł owała : 'u ro=tlro: u: 
- Gdzie id.liesz n1ga? 

- Po pia ·zez l g'l'l·iazdzistych zamieci. 

- Sama? 

- Na wiclrlc gniją ostaln ich 1włok stn.ępy. 

- Skąd? 

- W ba gnach śmierci kwiat pachnic, tonc1.), ~wicd. ( ... ) 

- Tyś nasza! N iegdyś. Dziś wolna, arna, niczyja. 

3. 

O bie b1 gra ll e, bc;d ące lu lrern, w któ r m przegląd a się 

Różewiczowska Bianka, odsłaniają tragizm ludzkiego zmagania 

z antyno miq d ucha i ci ała. T r pem ·tej sprzecznośc i auto r 

Bia łego mul~e1is 111 •a idzie od dawna, najpeł n i ej wyrah1 J:1 

w slo wach Franza z Pułapki: „Jestem pu ł apką . moje cia il> J''' ' 
pu l apką, w k t órą wpadlcm po urodzeni u.·' 

Z pułapk i zastawionej na nas p rzez bi o logię n ic ma 
wyjści a. złowi ek jest is1nt<1 żyw'!. organizmem, po iuda c i ało , 

które de term inuje jego byt. Wszelk ie próby zaparcia sii,: ~ i a ł a -

na wet w im i ę idea łu peł ni cllowicc1..c ń ·twa - S'I · ·· powrot 111 d 

ciała. tyle że zdc fo rmov.ancgo . Niezgoda na tyra n ię gat un ku, 

usymbolizowana przez Różewicza ja ko „mariage bla nc'· 

z i ' zek nic splamiony k rwią i spermą nocy pośl ubnej , prowa 

d1i, j ak w p rzypadk u Biank i, w „I py zaułek. Je t wo l no „dą 

uzyskaną za cenę ogra n iczeń na rzuco nych drugiem u człowid.o

wi . I za cenę samooka leczen ia: efektem metamorfozy Bianki je t 

Chimera . .. Wolna" a le i .. sama . niczyja". W len sposób nu tura 

mśc i ;ę na pensjo na rce uchylającej s ię od przyjęcia rol i kobiety . 

Jerzy Ja~iński 



RÓŻEWICZ W TEATRZE LUBELSKIM 

AKf PRZERYWANY 

(W tekście przedstawienia wykorzystano fragmi.::nt) 1~1/JTlll\~ ) T Różewicn z K. Puzyną 

zamieszczone w „Dialogu" nr 7, 1969 oraz inne fragment} utworów poc1y1.:kich T. 

Różewicza. część dialogÓVI 11nprowizowali ak torzy.) 
Re7vc;eria - Kazimier! Bra •• n, scenografia - Jadwiga Po:takowska, komp·1ącp pio~i.::n· 

k1 - J;tce ... Popioh·K 
p.-rmiera 28 Il J 97fi 

Soek<o•h 38 widzow 9392 

ŚMIESZNY STARUSZEK 

Reżyseria - Helmut Kajzar, scenografia Ewa Cn1ha-Wrohk\~„ ~ <1 

Premiera 10 V 1970 

Spektakli - 12 widzów 832 

PRZENIKANIE 

(W widowisku wykorzystano teksty drama tyczne i poetyckie T. Różcwi1.:za oraz drohnL' 

fragmenty utworów i wypowiedzi J. Aleksand rowicza, K. Karaska, L Szv. cda, 'W 

Woroszylskiego i innych. Część scenariusza powstała w wyniku prób zespo lu a klo rsl..icgo 

Niektóre fragmenly widowiska były improwizowane.) 

Scenarius.1 i reżyseria - Kazimierz Braun. aranżacja plastyczna Jerzy Torończyk, 

muzyka Jat:ek Po piokk, współpraca panromimir.:1n3 - Jerzy Lcszczyilski 

Premiera 28 11 1 197 1 

Spektakli 8 widzów 1510 

KA RTOTEKA 

Reży..;ena Kazimierz Braun. scef'·•grafia - Jadwiga Pożakowska, opracowanie 

muzyczne Jacek Popiołek 

Premiera 13 li 1972 

'.'>pcklakli 22 widzów - 6559 

STARA KOBIETA WYSIADUJE 

Próby prowadził Kazimierz Bra un p rzy współpracy: Teresy Targońskiej - plastyka. 

Zbigniewa Gó rskiego ćwiczenia aktorskie 

Premiera 15 VI 1973 

Spektakli - 18 widzów - 2126 

GRUPA LAOKOONA 

Reżyseria Witold Skaruch, scenografia - Teresa Targońska 
Premiera 19 Xll 1975 

Spektakli 24 widzów - 5652 

KARTOTEKA 

Reżyseria Marek Gliński, scenografia - Liliana Jankowska 

Premiera 28 I 1984 

Spektakli 42 widzów 7058 

Konsultant literacko-programowy 
Grażyna Narodowiec 

Organizator pracy artystycznej 
Aleskander Kobyliński 

Dział Organizacji Widowni 
Tadeusz Ciężak 
Kierownik techniczny 
Waldemar Tatara 

Kierownicy pracowni: 
krawieckiej damskiej 
Zofia Ładniak 
krawieckiej męskiej 
Zenon !Vlorszczyzna 
fryzjersko-perukarskiej 
Jadwiga Pietrzak 
plastycznej 
Apolonia Siroń-Błażejewska 
stolarskiej 
Jerzy Ostrowski 
szewskiej 
Stanisław Kuna 
ślusarskiej 

Ewaryst Socha 
akustycznej 
Krzysztof Duński 
Brygadier sceny 
Stanisław Dejko 
Światło 
Edward Ciechoński 
Dźwięk 

Janusz Cieślik 
Krzysztof Duński 

Redakcja programu 
Jerzy Jasiński 
Opracowanie graficzne 
!Vlikolaj Smoczyński 

W repertuarze 

Stanisław Tym 
OKRĘT 

Jean Paul Sartre 
PRZY DRZWIACH ZAMKNIĘTYCH 

Bogusława Czosnowska na motywach 
książki Kornela Makuszyńskiego 

O DWÓCH TAKICH CO UKRADLI 
KSIĘŻYC 

Bertolt Brecht - Kurt Weill 
OPERA ZA TRZY GROSZE 

Marian Pankowski 
PRZYGODY MATUGI 

Michaił Bułhakow 

MOLIERE 

W przygotowaniu 

Lucjan Rydel 
BETLEJEM POLSKIE 

Aleksander Gelman 
ŁAWECZKA 

Roma Mahieu 
POOBIEDNIE IGRASZKI 

Wydawca: 

Teatr im. J. Osterwy w Lublinie 

ul. Nrutowlcza 17, tel. 242"44 

Kasa tel. 244-36 

Skład i druk: LZGraf. Zam. 1638/86 

nakład 1000 Fil Cena 45 zł 
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